
 

 

Vier professionele stemmen brengen meerstemmi-
ge nummers in aangepaste en vaak unieke arran-
gementen, en zorgen voor de gepaste muzikale op-
luistering van uw feest of evenement. 
Dit kan gaan van een huwelijksceremonie of privé 
huiskamerconcert tot zaaloptredens voor verenigin-
gen, bedrijfsfeesten, en publieke en/of culturele 
evenementen. 
 
Vocalix werd opgericht door Ingrid Tokka en Xavier 
Christiaens die beiden al een uitgebreide ervaring 
hebben in het zingen bij vocale groepen en koren 
en als duo optredens verzorgen in het lichtere gen-
re. 
 
De nadruk wordt gelegd op het brengen van 
"kwaliteitsvolle" concerten, waarbij de zangers het 
tempo, de tonaliteit, de dynamiek en samenzang 
perfect beheersen. 
 
De basisbezetting is een kwartet dat naargelang de 
wensen, vereisten, formule of budget, kan worden 
aangevuld met extra begeleiding zoals bijv. piano, 
gitaar, percussie, cello, bas e.a. 
 
Vocalix zingt nummers van verschillende genres 
zoals o.a. pop, lichte muziek, jazz, ballads, gospel, 
kerstliederen enz...   
 
Afhankelijk van het thema, de formule en/of de wen-
sen van de organisator zijn verzoeknummers be-
spreekbaar. 
 
Vocalix is geen pop"koor" maar een kleine vocale 
groep waarin elke stem zowel mengt als haar eigen 
partij draagt. 

Vocaal ensemble 

Informatie - Voorwaarden -Technische vereis-
ten 
Een optreden of concert van Vocalix wordt steeds 
zorgvuldig voorbereid. 
 
Daarom is het belangrijk om bij uw aanvraag ons 
vooraf reeds zoveel mogelijk informatie te bezor-
gen, zoals datum en uur van aanvang, het adres, 
contactgegevens, en telefoon/GSM-nummer, type 
evenement, gewenste formule, type locatie , voor-
zienigheden enz... 



 

 

Aperitief– of kamerconcert 

Een kort programma aangepast aan het type eve-
nement. 

Zoals bijv. een huwelijksreceptie,  privé– of bedrijfs-
feest, beurs, huiskamerconcert, voorstelling e.d. 

Duurtijd: ca. 30 min. 

 

Gastoptreden 

Een kort gast– of gelegenheidsoptreden, inlassing 
in een muzikaal programma, gemeente– of stads-
evenement, radio– of TV show... 

 

Duurtijd: ca 10-20 min. 

Winter/Kerstconcert 

Een gevarieerd muzikaal programma passend in 
de sfeer van de koude en donkere wintermaanden. 
Meerstemmige kerst– en winternummers gebracht 
in verrassende versies en arrangementen. 
 
Duurtijd: ca. 1u tot 1u30  

 

Themaconcert  

Een afwisselend totaalprogramma met nummers 
van verschillende genres in een themaconcert ge-
goten. Meerstemmige zang, a capella en/of met be-
geleiding door muzikaal combo en instrumentale 
intermezzo’s. De bezetting en het programma wor-
den afgestemd op het thema of zijn op aanvraag. 
 
Duurtijd: ca 1u tot 1u30—met of zonder pauze 
 
 

Huwelijksopluistering 

De ideale muzikale inlijsting voor uw huwelijkscere-
monie. De nummers worden vooraf zorgvuldig ge-
selecteerd en het programma volgens de planning 
en uw wensen opgesteld. 
 

Duurtijd: Volgens het verloop van de ceremonie. 


